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Dagsordenen er fastsat i kommissoriet (se evt. vedhæftede) og er som følger:
1. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt
2. Meddelelser fra formandskabet
Kort meddelelse fra Jan
3. Sager til behandling
Ingen sager

Aktuelle emner:
4. TIL MØDET I APRIL-MAJ-JUNI
Kvalitetsrapport (HJS – kort info)
Afrapportering på vores fælles mål er gennemført tilfredsstillende.
Vi har haft et godt år på vores tre uddannelser.
Vi har måske haft ”en lille rids” med hensyn til frafald på MAK.
Oplevelsen af studieaktivitet er ”svingende” på de forskellige hold.

Studieordninger (HJS – kort info)
Ikke de store revisioner i sigte på de tre uddannelser.

Evalueringer siden sidst (de 3 uddannelsesledere samt HJS – lidt længere punkt – da
der også kan være efterfølgende drøftelser)
Der er fordele og ulemper ved online undervisning, dog vurderer de studerende at læringen er
mindre.
Studerende finder det lettere at tilgå undervisningen online frem for fysisk.
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Praktik- og beskæftigelsessituationen (de 3 uddannelsesledere. Længerevarende info
og debat – da Corona forventes at give noget ”disruption” i vores brancher. Jan
fortæller lidt om hvad BD forventer og iagttager)
MAK: Tilfredse med praktik selvom de var Covid19 ramt.
INE: 5 mangler praktik, 7 går i praktik i egen virksomhed. Forventer alle i praktik.
IHM: 3 mangler at komme i gang med praktiksøgning. Forventer at få alle i praktik.

Rekruttering og optag (HJS kort info om status)
De unge kan ikke rejse ud, så vi får måske et større optag, når studenterne bliver færdige.

27 MAK nu og sidste år omkring 20.
IHM ser rimeligt ud igen år.
INE har nogenlunde det samme optag.

Der bliver et online åbent hus i starten af juni 2020.

Virksomhedskontakt (status ved de 3 uddannelsesledere)
MAK:
Uddannelsen måtte aflyse eksamen med lokal virksomhed, men den tages op med det næste
hold, når Covid19 er lagt lidt bagved os.
3. semester har en virksomhedskontakt til trods for Covid19.
IHM:
Kultur og Branding eksamen afholdt virtuelt uden afrapportering overfor virksomheden pga.
Covid19.
Naturkraft og innovationscamp Hans Jørgen og Bjarne.
INE:
Mascot besøg dagen før nedlukningen omkring logistik og salgsmetoder.

Digitalisering i uddannelsen (HJS/uddannelsesleder - længerevarende punkt – da vi
grundet Corona virkelig har høstet erfaringer med virtuel undervisning/vejledning)
Webinar funktioner
Der vil nok blive afholdt flere Webinarer.
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Udviklingstendenser og videnkilder (kort status HJS)
Webinar kunne blive en større del af vores videnkilder på uddannelserne.
Kurser fra Smartlearning i forhold til online undervisning.
Podcast udgivelser og YouTube videoer kunne være en ide.

Business Danmark: Mange salg og marketingsansatte frygter for deres job.
Morgendagens salg: Kender vores kunder, holde os til fakta, passe vores kunder,

5. Orientering fra EAMV og uddannelsen
Der er åbnes for medarbejdere på akademiet onsdag 27. maj 2020.

6. Orientering fra udvalgsmedlemmerne
Rasmus forventer at starte på kandidatuddannelse på AUHIH.
Mads har rekordhøj ansøgning til den internationale uddannelse.
Chris er praktiksøgende. Den virtuelle eksamen fungerede særdeles godt.
Simon har god aktivitet, selvom mange virksomheder er påvirket af Covid19.
Inger og AUHIH starter op i morgen. Alle eksamener kører online på erhvervsøkonomi.
Inger venter i spænding, om der bliver flere danske og udenlandske ansøgere i år.
Klemen glæder sig til at starte i morgen fysisk på institutionen.
Bjarne: Den fysiske aktivitet er lidt mindre i huset i denne periode. Deltidsholdene kan måske
være lidt udfordret af den online form. Oplevelsen af læring er meget polariseret – sort – hvid.
Jens Kristian venter lidt i spænding med hensyn til kommende praktik.
Hans Jørgen kan berette, at vores deltidsuddannelser har været lidt udfordret, da de
studerende har 6-8 lektioner på en dag, hvilket kan være udfordrende frem for fysisk
fremmøde.
Jan vil opfordre os til at benytte Kompetencefonden noget mere.

7. Næste møde
Morgendagens salg ved Jan.
Den 28. oktober på EAMV Herning, kl. 16:00.

8. Evt.
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